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Alle warfen auf Europa -
wir sind schon da

Festo de Eüropanoj en Hamburg
De la 30a de Aprilo gis la 5a de Majo 1996 en diversaj lokoj en la urbo okazis
ekspozicioj, poiitikaj preiegoj kaj diskufoj, kulturaj prezenta|o|, turisma
varbado kaj sinprezento de diversaj Eüropaj landoj. La Mamburga Landa Ligo de
GEAdum du togoj semajnfine partoprenis per infornnstando ontaö la urbodomo. La loko, iom
flanke de la placo, ne estis tre favora, sed tiun sorton ankaü havis la poliHkaj partioj, kiuj
staris apud la Esperanto-stando. Dcürigo sur pogo 2







Diversajoj
Semi'nario en Hamburg

Ankaü ci-jare okazos semainfinaj seminarioj
eji la Esperanto-DomO/ Klaus-Groth-Straße 95.
Ciam Sabate 14-17 h kaj Dimance 10-16 h.
Dimance okazos komuna fagmango (inkluziva).

Dato: 29a kaj 30a de Junio 1996
Temo: Parolfurnoj kaj Fakvortoj el ciutcgo vivo
— Kiom da scienceco suficas kaj kiom da precizeco nece-
sas en traduko. — gvidas Benno Klehr — DM 60

1 a Hansa Esperanto-tago en Bäk
De la 19a gis la 21a de Aprilo 1996 en la najn kantojn el pasintaj jarcentoj.. juna Pola
Chrisfophorus-Haus en Bäk ce Ratzeburg Icantisfino kanh's en Esperanto kaj la Ham-
kunvenis cirkaü 100 Esperantisfoj el Ger- burgaj Horrngo/So/;7o/prezentis skecon kaj
manio, Danlondo, Pollando, Estonio kaj ec kantojn.
el Usono. Dimance, post rondlrado en la malnova
En belega dorne, kun belega vetero, okazis urbocentro, multaj partoprenontoj finls la
prelegoj pri la Hansa historio kaj nuntempa renkontigon per sipa rondveturo sur la lago
situacio, Platdica lingvo kaj PeKoTeKo; de Ratzeburg, dum kiu okazis la tagmango.
krome jarkunvenoj de Danoj kaj SHELO kaj Entute la Renkontigo estis bone organizita
estrarkunsido de GEA. kaj sukcese pasis.
Sabate vespere kantisto prezentis Germa- Laüdon al fa organizintojl BK

4a Balt-Mcra Turismc Renkontigo
23a gis 25a de Aügusto en Stralsund
El la programo: Vojago a! la insjlo Usedom

Vizito de spac-vojpga muzeo en Peenemünde
Urborigardo en Greifswald
Urborigardo en Stralsund laü deziro
aü vizito de marmuzeo
aü promenado lau la marbordo
vespere amuzo programo

Logado: en logdomo de Germana Fervojo (ne luksa, sed malmultekoste)
aü en hotelo kie oni mem rezervis cambron


